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ขาพเจาเปนชาวโคราช ปจจุบันอายุ ๗๖ ปเศษ ขาพเจาและครอบครัวไดมาฝก
กรรมฐานที่วัดอัมพวันครั้งแรก เมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๓๖ โดยมีแมชีซูงอเปนครูสอน
พระกรรมฐาน และเปน ผูควบคุมการปฏิบัติรวมกั บแมชีสมคิด แมชี ซูงอท านสอน
กรรมฐานใหชวงเวลาสั้น ๆ แลวปลอยใหปฏิบัติ ขาพเจาพยายามทําก็ทําไมได เพราะ
แมชีซูงอทานพูดภาษาไทยไมชัด ขาพเจาไดพยายามมาปฏิบัติหลายครั้ง แตก็ยังทํา
ไมไดอยูนั่นเอง รูสึกวายากมาก หรือจะเปนเพราะเวรกรรมสิ่งใดมาขัดขวาง จนรูสึก
ทอถอยไมอยากจะทําตอไป
วันหนึ่งหลวงพอจรัญทานลงมาเทศนใหพระกรรมฐานแกสานุศิษย หลวงพอได
กลาววา พระกรรมฐานเปนของดีมีคา ละเอียดออน จะตองรักษาไวใหดี ตองหมั่นฝก
หมั่นทํา กลับไปที่บานก็ตองทําทุกวัน แตนาเสียดายและเสียใจ บางคนไมมีความ
อดทน กลับเห็นวาเปนของยาก กลับไปแลวก็ละทิ้งไมทํา ไมปฏิบัติ จึงเหมือนกับโอง
น้ํากนรั่ว ใสน้ําไวเทาไรก็เก็บน้ําไวไมอยู รั่วทิ้งเสียหมด นาเสียดาย เสียเวลาเปลา ๆ
บุคคลเชนนั้นจะเอาดีไมได หลวงพอกลาวเสร็จแลวทานก็มองมาที่ขาพเจา หลวงพอ
ทานคงรูวา ขาพเจารับพระกรรมฐานไปแลวเมื่อทําไมไดก็หยุด ไมพยายามทําตอ จึง
เปรียบเสมือนโอ งน้ําก นรั่ว คําสอนของหลวงพอครั้ งนี้ชวยบันดาลใจใหขาพเจา มี
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ความมานะ พยายามปฏิบัติพระกรรมฐานมาจนทุกวันนี้ เดี๋ยวนี้ขาพเจาไดปฏิบัติเปน
ประจําทุกวันทั้งตอนเชาและตอนเย็น

ประสบการณและความมหัศจรรยที่ขาพเจาไดรับจากวัดอัมพวัน
๑. ขาพเจามาปฏิบัติพระกรรมฐานที่วัดอัมพวันหลายครั้ง แตยังทําไดไมดีนัก
วันหนึ่งขาพเจานั่งฝกพระกรรมฐานที่สวนปาวัดอัมพวัน ก็ปรากฏวาบุตรสาวของ
ขาพเจาซึ่งเสียชีวิตไปเพราะอุบัติเหตุ เมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๓๕ ไดมานั่งอยูตรงหนา
ขาพเจา แตงกายในชุดวันที่ประสบอุบัติเหตุ เขานั่งอยูนานมาก ประมาณ ๑๐-๑๕
นาที แตนั่งอยูประมาณ ๑๐ นาที ก็จะเปลี่ยนภาพจากผูใหญอายุ ๒๒ ป มาเปนเด็ก
นักเรียน ม.๒ นั่งอยูอีกประมาณ ๕ นาที แลวจึงหายไป ขณะที่เห็นภาพของบุตรสาวที่
ปรากฏอยูนั้น ขาพเจาคิดอะไรไมออกและทําอะไรไมถูก ไดแตนั่งรองไหมองภาพของ
บุตรสาวอยางเดียว เมื่อเสร็จกรรมฐานแลวกลับไปถึงบาน จึงไดจดหมายมากราบ
เรียนถามหลวงพอ ซึ่งหลวงพอทานไดเมตตาตอบจดหมายลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม
๒๕๓๗ วา “หนูอัมพรอยูที่ไหน ตองการอะไร ไมตองคํานึงถึง ขอใหโยมสวดพุทธคุณ
พาหุงมหากา และปฏิบัติกรรมฐาน แผเมตตาใหเจากรรมนายเวร และลูกสาวอัมพร
แคนี้ลูกสาวอัมพรก็ไดรับบุญกุศลอยางเต็มที่”
๒. เดือนกันยายน ๒๕๔๐ เวลาประมาณ ๑๐.๐๐ น. ขณะนั่งกรรมฐานอยุที่
ระเบียงหนาอาคารชั้น ๒ ตุกแกตัวหนึ่งอยูบนตนไมสูงใกล ๆ กับกุฏิของแมใหญ รอง
สงเสียงดังกอกกอก กอกกอก พุท...โธ – พุท.....โธ – พุท....โธ ซึ่งเสียงพุทโธ พุทโธ
ดังชัดเจนเหมือนกับเสียงมนุษย แตน้ําเสียงทุมและกองกังวานกวาเสียงของมนุษย ซึ่ง
ไพเราะมาก เนื่องจากชวงเชาที่ผานมามีฝนตกและอากาศชื้นอยูดวย เมื่อถึงเวลาพัก
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รับประทานอาหารกลางวั น ขณะเดินเขาโรงอาหาร คุณมานพ สิงหวิเศษ ไดถาม
ขาพเจาวา เมื่อสักครูไดยินอะไรหรือเปลา ขาพเจาจึงตอบไปวา พุทโธ ใชไหม คุณ
มานพ จึงพูดตอไปวา “เสียงกองกังวานไพเราะมาก นับวาเปนบุญกุศลอยางยิ่งที่ได
ยินเสียงทิพยเสียงสวรรคเชนนี้”
๓. เดือนกันยายน ๒๕๔๓ ขาพเจาเดินทางไปงานศพญาติที่อําเภอหนองหงส
จังหวัดบุรีรัมย บนเสนทางแคบ ๆ ซึ่งใชสําหรับติดตอระหวางหมูบาน ควายตัวหนึ่ง
เขาผูกเชือกไว แตไมปรากฏผูเปนเจาของ ความตัวนั้นเดินขามทางไปยืนอยูอีกฝงหนึ่ง
และมีเชือกตรึงขวางเสนทางอยู ความชูคอและแหงนหนาขึ้นทําตาถมึงทึง เหมือน
โกรธจัด ขาพเจาพยายามมองหาเจาของก็ไมปรากฏมีผูคนอยูใกล ๆ นั้นเลย ขาพเจา
คิดไมออกวาทําอยางไรจึงจะเดินทางตอไปได ทันใดนั้นแมบานของขาพเจาซึ่งนั่งอยู
ในรถไดยกมือขึ้นพนมพรอมกับกลาววา “หลวงพอจรัญเจาขา มาชวยลูกดวยเถิด”
พอกลาวจบความตัวนั้นก็กมหนาลง และเดินกลับไปยังจุดที่เจาของผูกไว ในลักษณะ
เหมือนมีคนมาจูงเขาไป ขาพเจาจึงพูดกับแมบานวา เพราะบารมีของหลวงพอจรัญจ
ริง ๆ ควายจึงเปดทางใหเราเดินทางตอไปได
๔. เดือนมกราคม ๒๕๔๕ ขาพเจาจะเดินทางขามไปฝงพมา ที่อําเภอแมสาย
จังหวัดเชียงราย บังเอิญวันนั้นพอดีที่พมาเขาประกาศปดพรมแดน หามประชาชนเดิน
ทางเขาและออก ขาพเจาจึงตองยอนกลับและแวะไปชมดอยแมฟาหลวง และก็ตอไป
ชมพระธาตุดอยตุง เมื่อจะเดิ นทางกลั บมา ปรากฏว ารถยนตสตาร ทเครื่องไม ติ ด
ขอรองใหผูอื่นชวยแกไขหลายคนก็ไมสําเร็จ ขณะนั้นเวลาจวนมืดอยูแลว ขาพเจาจึง
ขออาศัยนั่งออกมาดวย เพื่อจะไปลงที่ปอมตํารวจเพื่อขอความชวยเหลือ ขณะนั่งรถ
ออกมาไดประมาณ ๓ ก.ม. พนักงานขับรถเขาพูดวา รถคันนั้นตามมาไดแลว และเขา
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ก็ ห ยุ ด ให ข า พเจ า ลง เมื่ อ ขึ้ น นั่ ง ในรถข า พเจ า ได ถ ามกั บ แม บ า นว า ทํ า อย า งไร
เครื่องยนตจึงติดและเดินทางลงมาได แมบานเขาบอกวา ขณะที่นั่งอยูในความมืดก็
คิดถึ งหลวงพ อจรั ญ “จึงยกมือขึ้นพนม ขอใหหลวงพอจรั ญมาช วยลู กด วย ขอให
เครื่องยนตติดเถิด” พอกลาวเสร็จบุตรชายของขาพเจาสตารทเครื่องยนตเพียงครั้ง
เดียว เครื่องยนตก็ติดเปนปกติมาจนทุกวันนี้ เหตุการณครั้งนี้นับวาเปนอภินิหารของ
หลวงพ อ จรั ญ จริ ง ๆ ถ า หลวงพ อ จรั ญ ท า นไม เ มตตาช ว ยเหลื อ ก็ ไ ม ท ราบว า จะมี
เหตุการณอะไรเกิดขึ้นกับครอบครัวของขาพเจา เพราะที่พระธาตุดอยตุงนั้นเปนยอด
เขาสูง และไมมีผูคนพักอาศัยอยูในเขตนั้นเลย จะมีก็ แตพระเจดียกับพระอุโบสถ
เทานั้น
๕. วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๗ ขาพเจาและครอบครัวเดินทางไปกราบนมัสการ
และรวมบําเพ็ญบุญวันคลายวันเกิดของหลวงพอจรัญที่วัดอัมพวัน จังหวัดสิงหบุรี
รถยนตวิ่งออกจากโคราชมาไดประมาณ ๔๐ ก.ม. ปรากฏมีควันขึ้นที่ชองแอร และอีก
ไมนานแอรก็ดับ จะแวะเขารานซอมก็กลัววาจะไมทันพิธีของหลวงพอ จึงปดแอรและ
เปดกระจกวิ่งมาจนถึงวัดอัมพวัน แตเที่ยวกลับ พอขับรถออกมาถึงถนนสายเอเชีย
ลองเปดแอรดู ปรากฏวาแอรติดเปนปกติจนกระทั่งทุกวันนี้ “เหตุการณครั้งนี้ก็คงเปน
เพราะบุญบารมีของหลวงพอจรัญ ทานแผเมตตาใหกับลูกศิษยทุกคนใหเดินทางกลับ
โดยสวัสดิภาพ ประสบแตความสุขความสําเร็จ ปราศจากภัยพิบัติและอุปสรรคทั้ง
ปวง”
ขาพเจาขอกราบพระเดชพระคุณหลวงพอจรัญ ฐิตธมฺโม ดวยความเคารพบูชา
อยางสูงยิ่ง ขออํานาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โปรดดลบันดาล
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ให ห ลวงพ อ จรั ญ มี อ ายุ ยั่ ง ยื น นาน สุ ข ภาพพลานามั ย สมบู ร ณ แ ข็ ง แรง ปราศจาก
โรคภัยทั้งปวงเทอญ...
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